
 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 w Klewie 

Klew 38, 26-330 Żarnów 

tel. 44 757 87 71 , 44 757 87 03 

e-mail: spklew@op.pl 

NIP: 768-16-12-818 REGON:590297572 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 5-letniego 

do Oddziału Przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka ................................................................................................... 

                                                                                     (imię i nazwisko) 

 

Urodzonego ................................... w .................................. PESEL .................................... 
 

 

I. Adres zamieszkania dziecka: 

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................. gmina ....................................... 

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli inny niż w/w adres zamieszkania) 

.......................................................................................................... gmina ............................... 

II. Obwód szkoły, w której dziecko mieszka: 

.................................................................................................................................................... 

III. Dane rodziców: 

  1. Dane osobowe (matki) 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................... nr. tel ........................................... 

Nazwa zakładu pracy ................................................................................................................... 

Adres e-mail ............................................................................................................................... 

 

mailto:spklew@op.pl


 

 

 2. Dane osobowe (ojca) 

 ....................................................................................................................................................  

................................................................................................ nr. tel .......................................... 

Nazwa zakładu pracy .................................................................................................................. 

Adres e-mail ................................................................................................................................ 

Zastrzega się możliwość wystąpienia do rodziców dziecka o potwierdzenie wskazanym 

dokumentem informacji podanych powyżej. 

 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie 

dziecka w oddziale przedszkolnym (specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia 

dziecka, w tym opieka specjalistyczna itp.) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

V. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia dziecka 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

VI. Oddział Przedszkolny czynny jest w godzinach dziennych 

- 4 dni w tygodniu    -   godz. 7:45 – 12:45  

- 1 dzień w tygodniu   -   godz. 7:45 – 13:45 

VII. Oświadczenia rodziców: 

 Oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączamy pisemne 

upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko po zajęciach  

......................................................... 

                                                                                                                   (data i podpis) 

  VII. Zgoda rodziców 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach                                 

i wycieczkach w ramach programu dydaktyczno- wychowawczego oddziału przedszkolnego. 

 

 Tak       Nie 

......................................................... 

                                                                                                                   (data i podpis) 

 



 

 

Wyrażamy zgodę na publikowanie wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach 

internetowych W ramach informacji o pracy dydaktyczko – wychowawczej oddziału 

przedszkolnego. 

 

 Tak       Nie 

 

......................................................... 

                                                                                                                   (data i podpis) 

 

 

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie w celach 

związanych z przyjęciem  i pobytem w Oddziale przedszkolnym naszego dziecka, danych 

osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie z art. 9 

ust. 2 lit. a  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

 

 Tak       Nie 

            

  ....................................................... 

                                                                                                     (data i podpis) 

                                                                                                    

Do wniosku dołączam: 

 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na         

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał lub notarialnie 

potwierdzani kopia). 

 

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt      

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wspólnie z jego 

rodzicami (oryginał lub notarialnie potwierdzani kopia). 

 

 Inne (jakie?)…………………………………………………………………….. 

 

 

 Dziecko będzie / nie będzie* korzystało z żywienia w szkole 

 

 Wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody* na udział dziecka w badaniach 

przesiewowych (słuchu/ logopedycznych)  

 

*prosimy podkreślić wybraną odpowiedź 



 

 

Decyzja dyrektora Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej                                                  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie: 

 

 

Dyrektor Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie                      

w Klewie 

- zakwalifikował dziecko do Oddziału Przedszkolnego od dnia ……………..................................... 

- nie zakwalifikował dziecka z powodu …….................................................................................. 

 

 

 

 

.................................................................. 

Data i podpis dyrektora szkoły  

                                                                                          


